
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

VІ скликання 

ХХVІІ сесія 

 (ІІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 15 травня 2015 року         № 1158 

 

Про внесення змін в Положення про здійснення 

сезонної роздрібної торгівлі в місті Бережани 

затвердженого рішенням сесії міської ради № 987 

від 02.09.2014 року «Про затвердження 

Положення про здійснення сезонної роздрібної 

торгівлі в місті Бережани» 

 

 Відповідно до  статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рішення сесії №1088 від 10 лютого 2015 

року «Про ліквідацію централізованої бухгалтерії Бережанської міської ради», 

розпорядження міського голови №100 «Про звільнення Ковалик С.Ф.», № 101 

«Про звільнення Яцишин Л.І.», № 102 «Про звільнення Маланчука М.В.», 

Бережанська міська рада,  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни в пункт 2.2.8. Положення про здійснення сезонної роздрібної 

торгівлі в місті Бережани, затвердженого рішенням сесії Бережанської 

міської ради № 987 від 02.09.2014 року «Про затвердження Положення про 

здійснення сезонної роздрібної торгівлі в місті Бережани» та викласти його 

в наступній редакції: 

- «Оплата здійснюється через касовий апарат. Відповідальна особа 

органу місцевого самоврядування та/або особа міського комунального 

підприємства, якій згідно рішення сесії міської ради делеговано 

повноваження щодо збору коштів по оплаті оренди елементів 

благоустрою та утриманню (прибирання) торгівельного місця, 

зобов’язана видати особі, яка здійснює торгівельну діяльність 

одноразову квитанцію (чек). 

2. Визначити відповідальними за реалізацію п.2.2.8 «Положення про 

здійснення сезонної роздрібної торгівлі в місті Бережани», затвердженого 



рішенням сесії міської ради від 02.09.2014 року  № 987, міське комунальне 

підприємство «Благоустрій». 

3. МКП «Благоустрій» спільно із відділом бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності міської ради здійснити перереєстрацію електронного 

контрольно-касового апарату МІNІ-Т400МЕ, заводський номер 

ПБ4101400826, фіскальний номер 3000080483 (надалі касовий апарат)  та 

закріпити його за МКП «Благоустрій».   

4. Зобов’язати директора МКП «Благоустрій» Спяк К.М.: 

4.1. Підготувати договори про повну матеріальну відповідальність осіб, 

які будуть залучатися до роботи із касовим апаратом, за збереження 

апарату та грошових коштів, одержаних  за оренду  елементів 

благоустрою на території  м. Бережани. 

4.2. При експлуатації касового апарату забезпечити дотримання 

обслуговуючим персоналом правил техніки безпеки. 

4.3. Не допускати до роботи осіб, які не пройшли інструктажу по 

експлуатації касового апарату. 

4.4. Вирішувати  всі питання по реєстрації, пломбуванню 

(розпломбуванню) реєстратора розрахункових операцій в податковій 

інспекції та складання звітності, пов’язаної із застосуванням РРО. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бойко М.І. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 
 


